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 Conclusie

Vrede en ontspanning of vrĳ heid en solidariteit?

In de jaren tachtig was de deling van Europa voor de meerderheid van de 
bevolking van West-Europa een vanzelfsprekendheid geworden, waarmee 
zĳ  goed kon leven. De bevolking van Oost-Europa bleef echter dagelĳ ks 
geconfronteerd met de onvrĳ heid van de dictaturen in haar deel van het 
continent. Oost-Europese opstanden, zoals die van de Poolse stakers, 
verstoorden de Westerse illusie dat beide zĳ den van het continent zich 
met de status quo hadden verzoend.

De oppositie in Oost-Europa confronteerde het Westen met moeilĳ ke 
vragen over de verhouding tussen vrede, vrĳ heid, ontspanning en solidariteit. 
Op theoretisch niveau bestonden die problemen niet. Wie wilde immers niet 
én vrede én vrĳ heid? Waarom zou men niet én de machthebbers te vriend 
houden én de oppositie een hart onder de riem steken? Pas in de confrontatie 
met de praktĳ k bleken deze zaken moeilĳ k te combineren. De Oost-Europese 
regimes, van wie vrede en ontspanning in Europa voor een belangrĳ k deel 
afhankelĳ k waren, stelden eisen die vrede en vrĳ heid onderling in conflict 
brachten. Vanwege het risico van een Sovjet-invasie gold de roep om vrĳ heid in 
Oost-Europa als strĳ dig met het behoud van de fragiele vrede op het continent. 
Oost-Europese politici reageerden bovendien allergisch op Westerse mensen-
rechtenkritiek en openlĳ ke steun voor de Oost-Europese oppositie. Nadruk 
op vrĳ heid en solidariteit leek daarom schadelĳ k voor de sinds de jaren zestig 
verbeterde relaties en ontwapeningsonderhandelingen tussen Oost en West.

Het wereldbeeld van de late jaren zeventig, dat stelde dat iedereen van 
ontspanning en ontwapening profĳ iteerde, werd door de Poolse stakers 
onderuit gehaald. Zĳ  lieten zien dat zĳ  er in die mooie wereldordening 
maar bekaaid vanaf kwamen. Linkse organisaties in het Westen worstelden 
het meest met het daaruit resulterende dilemma, gezien hun traditionele 
betrokkenheid bĳ  de onderwerpen vrede, vrĳ heidsstrĳ d en solidariteit 
en de waarde die zĳ  hechtten aan goede contacten met de Oost-Europese 
machthebbers. Zĳ  voelden zich gedwongen een keuze te maken tussen de 
voortzetting van een offfĳ iciële dialoog met Oost-Europa en solidariteit met 
de Oost-Europese oppositie. Daarbĳ  ging het niet alleen om concrete dwang, 
maar in belangrĳ ke mate ook om eigen inschattingen waar de grenzen lagen 
van wat de Oost-Europese regimes tolereerden.

De vraag of vrede en ontspanning prioriteit moesten krĳ gen boven 
vrĳ heid en solidariteit valt onder te verdelen in het waardedilemma vrede 
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of vrĳ heid en het handelingsdilemma ontspanning of solidariteit. In de 
omgang met deze vraagstukken konden drie wegen worden bewandeld: het 
stellen van een prioriteit, het zoeken van een middenweg en het impliceren 
van wederzĳ dse afhankelĳ kheid tussen de doelen. De onverenigbaarheid 
van de waarden en handelingsmogelĳ kheden kwam voort uit de onwil 
van de Oost-Europese regimes om de gesprekken over ontwapening en 
ontspanning voort te zetten zodra er te veel aandacht aan de oppositie 
werd besteed. Dit zorgde ervoor dat de laatste optie, het afkondigen van 
een wederzĳ dse afhankelĳ kheid, vooral mogelĳ k was zolang de omgang 
met de machthebbers gering was. Hoe meer belang een organisatie had bĳ  
het in stand houden van de dialoog met de Oost-Europese regimes, des te 
meer was er voor hen sprake van een onoplosbaar dilemma.

De mate waarin organisaties zich verantwoordelĳ k voelden voor de 
ontspanning en de risico’s die zĳ  liepen bĳ  het bruuskeren van Oost-
Europese regimes verschilden sterk. Beide waren uiteraard groter voor een 
regeringspartĳ  dan voor een kleine grass roots-beweging. Daarnaast waren 
er aanzienlĳ ke nationale verschillen in het Westen. Als gedeelde natie aan 
de frontlĳ n van het conflict had de Bondsrepubliek een groot belang bĳ  
de dialoog met Oost-Europa. Het land werd uit angst voor revanchisme in 
Oost-Europa met argusogen gevolgd. De allergische reacties van de Poolse 
regering op West-Duitse hulpverlening aan de oppositie laten zien dat de 
verschillen in risicobeleving tussen Nederlandse en West-Duitse organisa-
ties geen inbeelding waren. Nederland had minder belangen in Oost-Europa 
en kende een lange traditie van anticommunistische mensenrechtenkritiek. 
West-Duitse organisaties liepen een groter risico de machthebbers in Oost-
Europa te ontrieven en hadden meer te verliezen. Andersom hielden ze door 
hun grotere belang voor Oost-Europa ook gemakkelĳ ker een voet tussen 
de deur dan hun Nederlandse tegenhangers. Nederlandse organisaties 
riskeerden minder snel de wereldvrede, maar des te meer de voortzetting 
van de eigen dialoog.

Als West-Duitse regeringspartĳ  had de SPD tot eind 1982 veel belang 
bĳ  het in stand houden van de relatie met de Oost-Europese machtheb-
bers. Als de betrekkingen met Oost-Europa verslechterden, was dat direct 
voelbaar bĳ  belangrĳ ke onderwerpen als de omgang met de DDR en de 
ontwapeningsonderhandelingen. Opvallend is hoe het behoud van vrede en 
ontspanning in de jaren tachtig steeds minder een exclusieve last werd op de 
schouders van de machthebbers. Nadat zĳ  in de oppositie verdween, bleef de 
SPD zich in sterke mate verantwoordelĳ k voelen voor het in stand houden 
van de betrekkingen met Oost-Europa. Dat gold ook voor een deel van de 
PvdA en voor de vakbeweging in beide landen, die zich gemakkelĳ k tot haar 
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eigen takenpakket had kunnen beperken. Het gevoel verantwoordelĳ k te 
zĳ n voor ontspannen betrekkingen tussen Oost en West was in de jaren 
tachtig diep in de Nederlandse en West-Duitse samenleving doorgedrongen. 
De angst dat het eigen handelen de ontspanning zou kunnen schaden was in 
sommige organisaties zo overheersend dat zĳ  elke bereidheid tot het nemen 
van risico’s verloren. Zĳ  vergaten dat ook de Oost-Europese machthebbers 
een groot belang bĳ  het behoud van de ontspanning hadden, wat hen een 
zekere mate van speelruimte gaf. Onder het gewicht van de verantwoor-
delĳ kheid voor de ontspanning en het behoud van de wereldvrede bleven 
deze organisaties in hun eigen wereldbeeld hangen en keken zĳ  niet meer 
naar de werkelĳ ke mogelĳ kheden in Oost-Europa, die wel degelĳ k uit de 
reactie van het Poolse regime op de bezoeken van verschillende Westerse 
politici aan Polen waren af te leiden. Dit zorgde ervoor dat een deel van de 
organisaties de mate waarin de Oost-Europese machthebbers bereid waren 
Westers protest en steun aan de oppositie te tolereren onderschatte.

De SPD is hier het duidelĳ kste voorbeeld van. Als invloedrĳ ke West-
Duitse partĳ  legde zĳ  het meest eenduidig de prioriteit bĳ  ontspanning 
en vrede. Omdat het verkiezen van deze waarden boven vrĳ heid en soli-
dariteit met de oppositie gevoelig lag, camoufleerde de SPD haar keuze 
als een afhankelĳ kheidsrelatie. Zĳ  stelde dat ontspanning uiteindelĳ k tot 
liberalisering in Oost-Europa zou leiden. Deze theoretische oplossing op 
termĳ n vormde een legitimatie voor het feit dat de partĳ  zich in de praktĳ k 
nauwelĳ ks solidair met de oppositie toonde. Een vergelĳ kbare keuze maakte 
de Krefelder fractie in de Grünen, maar dan meer uit sympathie voor de 
Oost-Europese regimes, dan uit de wens de ontspanning te dienen.

De DGB, FNV en PvdA, die eveneens veel belang hechtten aan de 
ontspanningspolitiek, schoven minder gemakkelĳ k de vrĳ heid van de 
Oost-Europeanen op de lange baan. Zĳ  hadden minder direct dan de SPD 
te maken met de praktĳ k van het Oost-Westconflict. Hoe theoretischer 
de omgang met de onderwerpen was, hoe gemakkelĳ ker ze als wederzĳ ds 
afhankelĳ k te beschouwen waren. Dit ging vooral op voor de meer abstracte 
begrippen vrede en vrĳ heid, die gemakkelĳ k in mooie verklaringen zonder 
grote praktische consequenties te combineren waren. Het idee dat vrede 
en vrĳ heid met elkaar verbonden waren, was in alle drie de organisaties 
te horen. In de praktĳ k kwamen deze organisaties echter wel degelĳ k met 
de moeilĳ ke verhouding tussen solidariteit en ontspanning in aanraking. 
Omdat zĳ , anders dan de SPD, niet één van beide onderwerpen boven de 
andere wilden verhefffen en slechts in beperkte mate geloofden dat ontspan-
ning op termĳ n een voldoende vorm van solidariteit was, bleven zĳ  tussen 
beide handelingsmogelĳ kheden schipperen.
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De meest eenduidige keuze voor solidariteit maakten de meerderheid van 
de IKV-top en de END-fractie in de Grünen. De vredesbeweging kon zich als 
tegenbeweging gemakkelĳ ker aan de trend van de breed gevoelde verant-
woordelĳ kheid voor de vrede en ontspanning onttrekken en de regeringen 
aansprakelĳ k stellen. Het bedreigende karakter van haar solidariteitsacties 
voor Oost-Europese regimes viel in het niet bĳ  de verontrusting die het 
handelen van Westerse regeringen kon veroorzaken. In de ogen van de 
Oost-Europese machthebbers waren de Westerse vredesbewegingen alleen 
interessant zolang zĳ  bondgenoten in de strĳ d waren. Door de geringere 
gevolgen van haar handelen, kon de vredesbeweging gemakkelĳ ker zowel 
vrede en vrĳ heid als ontspanning en solidariteit wederzĳ ds afhankelĳ k 
verklaren. Aanvankelĳ k stelde een groot deel van de vredesbeweging dat de 
strĳ d voor ontwapening een bĳ drage vormde aan de strĳ d voor de vrĳ heid 
in Oost-Europa. Na 13 december 1981 kwam een deel van het IKV en de 
Grünen tot de conclusie dat vrede onvolledig was zonder vrĳ heid. Ook 
zou ontspanning van bovenaf gedoemd zĳ n te mislukken zonder solidaire 
ontspanning van onderop. In de praktĳ k bleken ontspanning en solidari-
teit echter beduidend minder makkelĳ k te verenigen. De Oost-Europese 
regimes raakten wel degelĳ k geïrriteerd door de solidariteitsbetuigingen 
van vredesactivisten met de oppositie. De reden dat gevolgen daarvan op 
het internationale toneel uitbleven, was het geringe belang dat de vredes-
beweging op diplomatiek niveau had.

Een belangrĳ k deel van de vredesbeweging hechtte bovendien steeds 
minder waarde aan de ontspanningspolitiek. Dat ging in tegen de heersende 
trend in Westerse linkse kringen. Gedurende de jaren zeventig en tachtig 
was daar gemeengoed geworden dat toenadering tussen de machthebbers 
in Oost en West en een stabiele status quo de beste garantie vormden voor 
de vrede en voor liberalisering in Oost-Europa. Volgens dit wereldbeeld kon 
het Oostblok alleen democratiseren van bovenaf, omdat druk van buitenaf 
en van onderop de houding van het regime alleen maar zou verharden. 
Solidarność daagde met haar activisme van onderop dit denken uit. Na Jaru-
zelski’s ingrĳ pen in december 1981 leken de aanhangers van de ontspanning 
gelĳ k te krĳ gen. Acht jaar later bewees de oppositie echter dat verandering 
wel degelĳ k van onderop kon komen.

Een deel van de vredesbeweging keerde zich in de loop van de jaren 
tachtig van de traditionele ontspanningspolitiek af. Deze vredesactivis-
ten erkenden dat ontspanning een belangrĳ ke rol had gespeeld in het 
afbouwen van de confrontatie in Europa, maar waren kritisch over het 
feit dat deze politiek de status quo in stand hield. Volgens hen betekende 
de Oost-Europese onvrĳ heid een blĳ vende bron van instabiliteit. Zonder 
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democratisering in Oost-Europa achtten zĳ  het doorbreken van de deling 
van Europa en het bereiken van een duurzame vrede onmogelĳ k. Hun po-
sitie in het Oost-Westconflict beschreven zĳ  als equidistantie. Zĳ  streefden 
ernaar een even grote afstand tot de machthebbers in beide blokken te 
behouden, omdat zĳ  argwaan koesterden tegenover de motieven aan beide 
zĳ den. Dit tweezĳ dige wantrouwen leidde ertoe dat deze activisten weinig 
geneigd waren de oplossing van de problemen tussen Oost en West alleen 
aan politici over te laten. Zĳ  stelden hun hoop in bewegingen van onderop, 
die de blokstructuren zouden moeten destabiliseren en de betrekkingen 
tussen de blokken van onderop zouden moeten aanvullen.

Ondanks de grote verschillen tussen de ontspanningspolitici en deze 
onafhankelĳ ke vredesactivisten, conformeerden beiden zich aan de trend 
om het Oost-Westconflict tot een machtsconflict te reduceren en het belang 
van ideologie te bagatelliseren. Uit afkeer van Koude Oorlogsdenken waren 
veel linkse activisten huiverig categorieën van goed en fout te gebruiken. 
Dit leidde ertoe dat zĳ  de systemen in beide blokken steeds vaker als 
inwisselbaar beschouwden en slechts weinig aandacht schonken aan de 
cruciale verschillen tussen dictatuur en democratie. Bĳ  de aanhangers van 
de ontspanning was dit een gevolg van de toegenomen vertrouwensband 
en normaliteit in gesprekken met de machthebbers. Bĳ  de aanhangers 
van de equidistantie kwamen de gelĳ kstellingen juist voort uit het sterke 
wantrouwen tegenover de regeringen in beide blokken. Terwĳ l ontspan-
ningspolitici de vertegenwoordigers van de Oost-Europese regimes steeds 
meer zagen als gewone politici zoals zĳ  zelf, waren voor de onafhankelĳ ke 
vredesactivisten alle machthebbers één pot nat.

De proef op de som: hulpverlening, solidariteit en protest

De ultieme praktĳ ktest voor deze linkse Westerse organisaties vormde de 
hulpverlening aan de Poolse oppositie en bevolking en het protest tegen 
de misstanden in Polen. Daarbĳ  diende zich een heel scala aan mogelĳ ke 
activiteiten aan. Deze activiteiten liepen van risicovolle tot voorzichtige 
hulpverlening en van politiek-symbolische tot apolitieke steun. Vooral 
na het uitroepen van de staat van beleg was politiek-symbolische hulp 
meestal tegelĳ k risicovol. De meest voorzichtige en minst symbolische 
opties om het democratiseringsproces in Polen te ondersteunen en de nood 
te minderen was directe fĳ inanciële steun aan de Poolse regering in de jaren 
1980-1981, in de hoop dat dat hervormingen van bovenaf zou stimuleren. 
Ook de grootschalige voedseltransporten naar het noodlĳ dende Poolse volk 



520   

en de stille diplomatie achter de schermen na december 1981 waren zonder 
grote risico’s en hadden slechts beperkte symbolische waarde. Kleinschalige 
transporten, individuele pakketten en openlĳ ke protesten tegen repressie 
drukten meer persoonlĳ ke solidariteit uit en waren daarom symbolisch 
waardevoller. Directe hulpverlening aan de Poolse ondergrondse was 
symbolisch eveneens van groot belang voor de selecte groep die hiervan 
op de hoogte was. In tegenstelling tot de andere vormen van ondersteuning 
was dit soort hulp met grote risico’s verbonden.

Opnieuw was het gevoel verantwoordelĳ k te zĳ n voor het behoud van de 
ontspanning bepalend voor de vraag of organisaties bereid waren tot meer 
risicovolle, politiek-symbolische hulpverlening. Hoe groter de gevoelde 
verantwoordelĳ kheid, hoe minder de organisaties diplomatieke risico’s 
wilden nemen. Hoe formeler de organisatie, hoe groter bovendien de nadruk 
op efffectiviteit, die vaak ten koste ging van symboliek.

De SPD toonde weinig begrip voor het immateriële belang van symbo-
lische solidariteit en protest. Zĳ  stelde het behoud van de ontspanning en 
het voorkomen van een kernoorlog boven alles en achtte deze prioriteit 
strĳ dig met dergelĳ k uiterlĳ k vertoon. Bovendien had de SPD er weinig 
belang bĳ  om de Poolse oppositie met symbolische steun verder aan te 
moedigen, omdat elk engagement van onderop volgens haar alleen maar 
tot meer onderdrukking zou leiden. In de SPD leefde voortdurend de 
angst dat de bewegingen van onderop ‘te ver’ zouden gaan en riep hen 
paternalistisch op tot terughoudendheid, omdat alleen hervormingen van 
bovenaf in haar wereldbeeld kans op succes zouden hebben. Het idee van 
de SPD dat de machthebbers een rol zouden spelen in de democratisering 
van Oost-Europa bleek in 1988-1989 niet geheel ongegrond. Het is echter 
de vraag of het resultaat van het voortzetten van de offfĳ iciële contacten 
tĳ dens de staat van beleg opwoog tegen de schofffering van Solidarność 
en de daaruit voortvloeiende imagoschade voor de SPD. De partĳ leiding 
gaf zich te weinig rekenschap van de vastgeroeste dictatoriale structuren 
die met stille diplomatie alleen, zonder druk van buitenaf of onderop, 
niet te doorbreken waren. Overigens is het opmerkelĳ k dat de CDU, die 
tussen 1980 en 1982 expliciet koos voor openlĳ ke, symbolische steun 
aan de democratische eisen in Polen, zich na de regeringsoverdracht in 
1982 eveneens in behoedzame stille diplomatie bekwaamde. Dit toont 
aan hoe groot de invloed was van de directe verantwoordelĳ kheid voor 
de ontspanning en de gevoelige Duits-Poolse betrekkingen. Het laat 
overigens ook zien dat de CDU, in tegenstelling tot de SPD, wel verschil 
wist te maken tussen de verantwoordelĳ kheid van een oppositie- en een 
regeringspartĳ .
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De PvdA en de vakbeweging in beide landen voelden zich wel geroepen 
met politiek-symbolische steun solidariteit met Solidarność te betuigen, 
maar wilden daarbĳ  eveneens de ontspanning zo veel mogelĳ k ontzien. 
Gedurende de legale maanden van Solidarność waren alle drie de orga-
nisaties bereid directe politieke steun te leveren aan de nieuwe vakbond. 
De behoedzame aanpak van de DGB en FNV bleek daarbĳ  efffectiever 
dan de luid verkondigde, spontane actie met de bestelbus van de PvdA, 
die uiteindelĳ k nooit geleverd werd. Het feit dat Solidarność veel begrip 
opbracht voor dit voorzichtige optreden laat nog eens zien hoe ongepast het 
wantrouwen en paternalisme van de SPD waren. Na 13 december 1981 gingen 
alle drie de organisaties op deze behoedzame weg verder. Als gevolg van de 
ervaring met de nooit verstuurde bestelbus besloot de PvdA, in navolging 
van de vakcentrales, eveneens in te zetten op discretere hulpverlening. Dit 
deed echter niets af aan haar bereidheid risico’s te nemen en symbolische 
acties uit te voeren.

De vakbeweging bleef eveneens behoedzaam. In het geval van de DGB 
uitte dit zich zelfs in een gebrek aan, symbolisch belangrĳ k, openlĳ k protest. 
Zowel de DGB als de FNV hechtten als formele organisaties behalve aan 
terughoudendheid ook sterk aan efffectiviteit. Dit ging in de jaren van de 
staat van beleg ten koste van het politiek-symbolische karakter van de 
hulpverlening. Pas na de staat van beleg bleken beide centrales bereid deze 
voorzichtige, apolitieke habitus weer te doorbreken.

Door haar afwĳ kende omgang met de ontspanningspolitiek was voor 
de vredesbeweging het nemen van risico’s en het geven van symbolische 
steun relatief gemakkelĳ k. Zowel binnen de Grünen als het IKV schrokken 
verschillende activisten er niet voor terug met provocatieve acties hun 
steun aan de oppositie duidelĳ k te maken. Uit wishful thinking over de 
gelĳ kwaardigheid van de bewegingen in Oost en West sloot het IKV zĳ n 
ogen voor de praktische ongelĳ kheid, terwĳ l de Grünen uit persoonlĳ ke 
betrokkenheid met de Oost-Europese oppositie tot de conclusie kwamen 
dat praktische hulp gewenst was. Het IKV was bereid met symbolische en 
politieke solidariteitsacties en protesten voor zĳ n partners in de bres te 
springen, maar hield het vooral bĳ  woorden en het geloof dat zĳ n beleid van 
dialoog ‘van onderop’ de oppositie vanzelf ten goede zou komen. Terwĳ l 
de vakcentrales in hun wens efffectieve, materiële hulp te leveren soms het 
symbolische aspect uit het oog verloren, beperkte het IKV zich juist vooral 
tot symboliek.

Efffectiviteit gold vooral in gevestigde organisaties als de SPD, DGB en 
FNV als criterium. De symbolische waarde van openbaarheid en betrok-
kenheid van de achterban delfde daarbĳ  nogal eens het onderspit. Dat lag 
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anders bĳ  het IKV en de Grünen die luidruchtig protesteerden en openlĳ ke 
hulpverlening op poten zetten. Ook de gevestigde PvdA gedroeg zich verras-
send genoeg in de omgang met Oost-Europa ad hoc en onconventioneel. Voor 
de oppositie was efffectieve hulpverlening belangrĳ k als randvoorwaarde 
voor de strĳ d. Behalve aan voedseltransporten had zĳ  echter ook behoefte 
aan openlĳ ke, politieke erkenning uit het Westen, die haar het vertrouwen 
gaf te geloven dat zĳ  het bĳ  het rechte eind had en de strĳ d kon winnen.

Een transnationale dialoog?

Het ontstaan van Solidarność nodigde uit tot het verbreden van de Oost-
Westdialoog, nu zich naast de machthebbers zo duidelĳ k een onafhanke-
lĳ ke gesprekspartner aandiende. Uit een vergelĳ king van het contact van 
verschillende Westerse organisaties met de Oost-Europese oppositie, blĳ kt 
dat de dialoog inhoudelĳ k sterk werd beïnvloed door de habitus van de 
organisatie en de manier waarop zĳ  contact probeerde te leggen. Een groot 
verschil bestond tussen organisaties die zich binnen traditionele diploma-
tieke kaders bewogen en organisaties die een meer spontane, onconventi-
onele aanpak hadden. Zodra zĳ  contact opnamen met de Oost-Europese 
oppositie kregen zĳ  echter allen te maken met inhoudelĳ ke onenigheid over 
vrede, ontspanning en mensenrechten en cultuurverschillen. De manier 
waarop zĳ  de oppositie benaderden, beïnvloedde sterk de mate waarin de 
meningsverschillen aan het licht kwamen en al dan niet uitgepraat konden 
worden.

De inhoudelĳ ke discussie tussen bewegingen in Oost en West gedĳ de het 
best bĳ  onconventioneel contact. Door elkaar niet in beperkte tĳ d in een of-
fĳ iciële setting te ontmoeten, maar dagen- en nachtenlang aan keukentafels 
of op informele conferenties te discussiëren, kwamen de meningsverschil-
len gemakkelĳ k naar de oppervlakte. Vanwege het informele karakter van 
het contact waren de discussies intens en scherp, maar creëerden zĳ  ook 
een basis voor respect en wederzĳ ds begrip. Zo hielp het onconventionele 
karakter van de dialoog niet alleen de verschillen aan het licht te brengen, 
maar ook om ze te overstĳ gen. Een deel van de vredesbeweging en de PvdA 
richtte zich op deze informele manier tot de oppositie. In direct contact 
kwamen zĳ  er achter dat veel Oost-Europese opposanten zeer realistisch 
dachten over de grenzen van hun eigen handelen en duidelĳ ke ideeën 
hadden over de verbondenheid van vrede en mensenrechten. Dit maakte 
het makkelĳ ker voor deze organisaties om in eigen land om te gaan met de 
dilemma’s ontspanning versus solidariteit en vrede versus mensenrechten. 
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Zĳ  haalden niet zelden inspiratie uit de denkbeelden van de oppositie en 
konden de angst dat de opposanten ‘te ver’ zouden gaan grotendeels achter 
zich laten.

De politiek-inhoudelĳ ke verschillen waren zeker niet minder groot 
bĳ  de meer formele vormen van contact zoals de SPD en de vakcentrales 
onderhielden, maar ze kwamen simpelweg minder gemakkelĳ k of slechts 
buiten het debat om aan het licht. Bĳ  de vakbeweging bleven de inhoudelĳ ke 
verschillen lang buiten beeld vanwege de gemeenschappelĳ ke vakbonds-
kaders waarbinnen het contact plaatsvond. Pas nadat de FNV buiten deze 
kaders trad, stootte zĳ  op de meningsverschillen die in de vredesbeweging 
al uitgebreid bediscussieerd waren. De organisatie die het meest aan de 
conventies van de internationale diplomatie vasthield, was de SPD. Door 
het vrĳ wel ontbreken van contact met de oppositie kwamen de menings-
verschillen hier niet in directe confrontatie naar boven. De onenigheid 
was echter zo groot dat deze uiteindelĳ k ook buiten de directe dialoog om 
naar de oppervlakte kwam. De Poolse oppositie raakte geïrriteerd omdat 
de SPD haar weigerde te ontmoeten en zo de indruk wekte haar niet serieus 
te nemen. Doordat er een rechtstreekse discussie ontbrak, ontstond er een 
neerwaartse spiraal die het wederzĳ ds onbegrip alleen maar liet toenemen. 
Oost-Europese opposanten keerden zich met felle kritiek van de SPD af. De 
SPD zag die kritiek als bevestiging van het eigen wantrouwen tegenover 
de oppositie en als rechtvaardiging om verdere contacten te vermĳ den. 
Ook toen er vanaf 1985 wel incidenteel contact tot stand kwam, stond het 
institutionele karakter ervan echte toenadering in weg. Een uurtje op de 
ambassade in de marge van een offfĳ icieel programma was niet genoeg om 
wederzĳ ds begrip en respect tot stand te brengen.

Naast inhoudelĳ ke, politieke verschillen bestonden er ook grote cul-
tuurverschillen tussen de Poolse oppositie en de linkse bewegingen in 
West-Europa. De mate waarin dergelĳ ke verschillen zich manifesteerden 
was wederom afhankelĳ k van de aard van de dialoog en de habitus van 
de organisaties die contact opnamen. De vredesbeweging vond met 
haar activistische, informele stĳ l relatief gemakkelĳ k aansluiting bĳ  de 
Oost-Europese oppositie. Vakbondsvertegenwoordigers die verwacht-
ten soortgenoten te ontmoeten, voelden zich heel wat ongemakkelĳ ker 
bĳ  de chaos van de onafhankelĳ ke vakbond die zich onder moeilĳ ke 
omstandigheden een plaats in een dictatoriaal geregeerde samenleving 
probeerde te verwerven. Solidarność voldeed slechts in beperkte mate aan 
het Westerse beeld van en de gebruikelĳ ke regels voor een vakcentrale. Voor 
alle Westerse bewegingen bleek het bĳ  tĳ d en wĳ le lastig de primitievere 
omstandigheden van de Poolse vakbond goed te beoordelen en niet in 
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Westerse superioriteitsgevoelens te vervallen. Dit was moeilĳ ker naarmate 
een organisatie in eigen land meer aan decorum hechtte en professionaliteit 
gewend was.

Zo slaagde de vredesbeweging er uiteindelĳ k het beste in inhoudelĳ ke 
discussies met de oppositie aan te gaan. Dat was niet altĳ d het geval ge-
weest. In de legale maanden van Solidarność waren juist de vakcentrales 
het eerst met hun contacten, dankzĳ  de geïnstitutionaliseerde kaders van 
de vakbondsdiplomatie. Terwĳ l de FNV en DGB intensief met hun Poolse 
vakbondspartners overlegden, bleef de vredesbeweging in deze jaren slechts 
dromen van een bondgenootschap. De kansen voor de vredesbeweging 
keerden in 1985. Terwĳ l de vredesbeweging en een deel van de PvdA vol 
enthousiasme een levendige dialoog met de oppositie tot stand bracht, bleef 
de meerderheid van de meer formele vakbeweging nu vast zitten in diplo-
matieke gewoontes die contact met de oppositie bemoeilĳ kten Het verschil 
lag hem in het feit dat 13 december 1981 voor de vredesbeweging en een deel 
van de PvdA een wake up call was geweest dat contact met de oppositie 
noodzakelĳ k was. Pas vanaf 1985 maakten perestrojka, het ontstaan van een 
Poolse vredesgroepering en het einde van de Nederlandse strĳ d tegen kern-
wapens een grootschaliger nakomen van dit nieuwe voornemen mogelĳ k. 
De vakcentrales hadden al in 1980-1981 goede contacten met Solidarność 
gehad en wachtten simpelweg af tot de situatie in Polen de hervatting van 
die contacten weer mogelĳ k maakten. Dat was in grootschaligere vorm 
pas weer vanaf 1988 het geval. De formele, diplomatieke aanpak van de 
SPD stond gedurende het hele decennium contacten met de oppositie in de 
weg, hoewel ook hier vanaf 1985 enige voorzichtige maar weinig succesvolle 
pogingen tot onafhankelĳ k contact ontstonden.

Terwĳ l de vredesbeweging er enerzĳ ds beter in slaagde meningsver-
schillen bespreekbaar te maken en op te lossen, creëerde zĳ  anderzĳ ds 
geheel eigen conflicten. Zĳ  defĳ inieerde haar doelen, in tegenstelling tot de 
Poolse oppositie, niet nationaal, maar had grootste plannen voor het gehele 
continent. De Westerse vredesbeweging wees optimistisch Solidarność 
daarvoor als bondgenoot aan, maar de Poolse vakbondsactivisten waren 
vooral bezig met hun eigen Poolse problemen. In juli 1982 werd deze ver-
schillende prioriteitsstelling zichtbaar in de gezamenlĳ ke verklaring van 
het IKV, END en het Solidarność coördinatiebureau in Brussel. Solidarność 
stelde zich hierin op als de hoeder van de Poolse vrĳ heidsstrĳ d, terwĳ l de 
Nederlandse en Britse vredesorganisaties hun nationaliteit ongenoemd 
lieten en over een Europese vredesstrĳ d spraken. Het IKV werd in zĳ n hoop 
op een transnationaal netwerk van bewegingen van onderop nauwelĳ ks 
gehinderd door specifĳ ieke kennis van de verschillende Oost-Europese 
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landen en oppositiebewegingen. Terwĳ l West-Duitse organisaties vaak 
een specifĳ ieke, nationaal onderbouwde belangstelling voor de Oost-Duitse 
of Poolse oppositie vertoonden, zocht het IKV simpelweg naar bondgenoot-
schappen in geheel ‘Oost-Europa’. Het beraad stortte zich overenthousiast 
in ambitieuze samenwerkingsprojecten en overmoedige plannen om de 
machthebbers en de oppositie in Oost-Europa aan één tafel te krĳ gen en 
kreeg daarbĳ  verschillende keren het deksel op de neus. Het grensoverschrĳ -
dende doel van het IKV bleek in veel gevallen te berusten op eigen projecties 
en kansloos zonder specifĳ ieke kennis over de daadwerkelĳ ke nationale 
omstandigheden. Terwĳ l veel op ontspanning gerichte organisaties geneigd 
waren de marges in Oost-Europa te krap in te schatten, leidde bĳ  het IKV 
de projectie van de eigen belevingswereld op Oost-Europa vaak juist tot 
te hoge verwachtingen van wat achter het Ĳ zeren Gordĳ n mogelĳ k was.

De vergelĳ king tussen de bewegingen laat zien dat niet alleen intentie be-
palend was voor het verloop en de resultaten van de dialoog. Hoe informeler 
en onconventioneler de dialoog, hoe zichtbaarder de meningsverschillen 
en hoe groter de kans dat er wederzĳ dse beïnvloeding tot stand kwam. Een 
traditioneel-diplomatieke aanpak leidde in veel gevallen alleen maar tot 
verdieping van het wederzĳ dse onbegrip. Op het gebied van de cultuur-
verschillen gold bovendien: hoe formeler de habitus van de organisatie, 
hoe groter de misverstanden. Slechts de sterke inhoudelĳ ke band tussen 
Solidarność en de Westerse vakcentrales zorgde ervoor dat in sommige 
gevallen een meer formele aanpak toch een basis van wederzĳ ds begrip kon 
zĳ n, zolang de gespreksstof zich tot vakbondskwesties beperkte.

Deze conclusies gelden omgekeerd ook voor het contact met de Oost-Euro-
pese machthebbers. Gesprekken aan de top bleven voor alle organisaties een 
vanzelfsprekend middel om ontwapening en ontspanning te bevorderen. 
De sociaaldemocratie en de vakbeweging beschouwden deze dialoog zelfs 
als het enige middel om veranderingen in Oost-Europa te stimuleren. Dit 
contact met de regimes verliep natuurlĳ k gemakkelĳ ker, naarmate Westerse 
organisaties zich meer conformeerden aan de internationaal-diplomatieke 
mores.

Tegelĳ kertĳ d speelden hier nationale overwegingen nog een veel cru-
cialere rol. Hoewel zowel in het IKV als in de Grünen onconventionele 
methoden in de omgang met de machthebbers voorkwamen, raakte alleen 
het IKV uit de gratie toen het interesse in de onafhankelĳ ke Oost-Europese 
vredesbeweging begon te tonen. De Oost-Europese regeringen bleven 
gedurende het hele decennium wel belangstelling hebben in een vorm 
van contact met de Grünen. Op het moment dat Mient Jan Faber voor het 
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WiP-congres van 1987 een visum werd geweigerd, kreeg Helmut Lippelt niet 
alleen een visum maar zelfs offfĳ iciële gesprekken in Warschau aangeboden. 
Hoe interessant de vredesstrĳ d in Nederland ook was, voor Oost-Europa 
was de Bondsrepubliek altĳ d belangrĳ ker.

Achteraf is de organisaties die het offfĳ iciële gespreksspoor boven contact 
met de oppositie verkozen, vaak voorgehouden dat zĳ  het bĳ  het verkeerde 
eind hebben gehad. Hervormingen van onderop zĳ n immers geenszins kans-
loos gebleken, maar speelden juist een belangrĳ ke rol in de omwentelingen 
van 1989. Naderhand is het verwĳ t snel gemaakt dat iedereen had kunnen 
weten dat je niet ongestraft democratische geestverwanten kunt negeren 
om met dictators te spreken. Het wantrouwen waarmee de nieuwe Poolse 
politici na 1989 de SPD tegemoet traden, is een trefffend voorbeeld van het 
feit dat wie zĳ n eigen waarden verloochent de rekening gepresenteerd krĳ gt.

Een dergelĳ k oordeel is begrĳ pelĳ k en in veel opzichten terecht. Historici 
die elke vorm van contact aanvallen blĳ ven echter, evenzeer als de historici 
die nog steeds álle contacten krampachtig verdedigen, vooral steken in 
het discours van de Koude Oorlog zelf. Veel meer is het de taak van de 
historicus een genuanceerd en niet-fĳ inalistisch perspectief te bieden. In 
de koudste jaren van de ‘Tweede Koude Oorlog’, in de eerste helft van de 
jaren tachtig, leek een plotselinge omwenteling onwaarschĳ nlĳ k. De Oost-
Europese machthebbers waren daarom onvermĳ dbare gesprekspartners, 
terwĳ l de oppositie, in het licht van de gebeurtenissen van 1953, 1956, 1968 
en 1980, weinig kans van slagen leek te hebben. In de context van de grote 
angst voor toenemende spanningen of zelfs een kernoorlog was de vraag 
op welke termĳ n Oost-Europa democratisch kon worden nauwelĳ ks aan de 
orde. Zelfs in de latere jaren van het decennium, na de introductie van de 
perestrojka en het INF-besluit, bleef de angst bestaan dat de veranderingen 
in Oost-Europa konden ontsporen. De beslissing van alle onderzochte 
organisaties om contact aan te gaan met de machthebbers is niet los te 
zien van de schĳ nbare uitzichtloosheid van het conflict en de overweging 
dat eerdere confrontatiestrategieën de beide delen van het continent alleen 
maar verder uit elkaar hadden gedreven. De constatering dat deze contacten 
voor velen onvermĳ delĳ k leken, is interessanter dan de morele veroordeling 
ervan achteraf.

Natuurlĳ k is het tegelĳ kertĳ d ook de taak van de historicus om gebruik 
te maken van zĳ n mogelĳ kheid de gebeurtenissen achteraf in zĳ n geheel 
te overzien. Met de blik van na 1989 valt op dat de toenadering tot de Oost-
Europese machthebbers vooral in de jaren zestig en zeventig tot belang-
rĳ ke successen leidden, die ook de bevolkingen in Oost-Europa ten goede 
kwamen. In de jaren tachtig verzandden die contacten in veel gevallen 
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echter in routine en vanzelfsprekendheid, waardoor de eerdere doelen 
naar de achtergrond verschoven en het behoud van de betrekkingen zelf 
het belangrĳ kste doel werd. Dat alle organisaties naar offfĳ iciële contacten 
streefden, is met een niet-fĳ inalistische blik te begrĳ pen. Achteraf valt 
echter wel degelĳ k te constateren dat sommige organisaties die blik te zeer 
verengden en daardoor de oppositie negeerden. Iedere organisatie maakte 
hierin naar gelang de eigen prioriteiten en het diplomatieke gewicht een 
afweging. Eigen projecties en politieke overwegingen kwamen daarbĳ  soms 
in de plaats van morele keuzes. Hoewel de oppositie inderdaad op korte 
termĳ n weinig kans van slagen leek te hebben, was zĳ  wel degene die onder 
moeilĳ ke omstandigheden de waarden democratie en vrĳ heid uitdroeg. Het 
immateriële belang daarvan bleef moeilĳ k af te wegen tegen de gevoelde 
noodzaak van realistische contacten aan de top. De gebeurtenissen van 
1989 logenstraften de overtuiging dat hervormingen in Oost-Europa slechts 
van bovenaf konden komen, maar lieten ook zien dat het idee dat Westerse 
contacten de machthebbers in Oost-Europa tot hervormingen konden 
aanmoedigen niet geheel ongefundeerd was. In verschillende combinaties 
bleken aanmoediging en druk van onderop en buitenaf noodzakelĳ k om 
de Oost-Europese regimes te laten hervormen of vallen.

De invloed van Poolse emigranten

De invloed die Poolse emigranten in beide landen op maatschappelĳ ke 
organisaties konden uitoefenen, verschilde zeer. In Nederland was de Poolse 
emigrantengemeenschap relatief klein. De band met Polen was traditio-
neel gering. De Polen werden echter gewaardeerd om hun bĳ drage aan de 
bevrĳ ding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog en hun weigering te 
berusten onder onderdrukking. Deze combinatie van welwillendheid en 
gebrek aan eigen expertise werkte in een periode van plotselinge interesse 
in Polen in het voordeel van de emigranten. Academisch opgeleide, goed 
Nederlands sprekende emigranten en emigrantenkinderen waren in deze 
omstandigheden de aangewezen Polenspecialisten in de Nederlandse pers 
en voor Nederlandse organisaties. Hierdoor waren zĳ  veelvuldig zichtbaar 
in Nederlandse media en werden zĳ  door een reeks van organisaties als 
specialisten geraadpleegd.

In de Bondsrepubliek waren de omstandigheden voor invloed en zicht-
baarheid in de media minder gunstig. Door de grote omvang van de emi-
grantengemeenschap en het belaste Duits-Poolse verleden wekten Poolse 
emigranten beduidend minder positieve belangstelling dan in Nederland. 
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Tegelĳ kertĳ d bestond vanwege dit belaste verleden een veel grotere groep 
Duitse Polenspecialisten, die vaak afkomstig waren uit de voormalig Duitse 
gebied die nu Pools geworden waren. Hoewel ook hier goed Duits sprekende, 
academisch opgeleide emigranten aanwezig waren, viel de taak om als 
specialist op te treden hen minder natuurlĳ k toe, alleen al omdat voor 
ieder van hen honderd anderen voorhanden waren. Die Poolse emigranten 
die zich als specialist uit de massa van de emigrantengemeenschap wisten 
op te werken, moesten vervolgens de concurrentie aangaan met Duitse 
experts. Dit maakte de toegang tot de West-Duitse media en organisaties 
voor Poolse emigranten moeilĳ ker.

Dit had niet alleen gevolgen voor de rol, maar ook voor de houding die 
de emigranten in beide landen innamen. In Nederland zagen Poolse emi-
granten, dankzĳ  hun nauwe betrokkenheid bĳ  Nederlandse organisaties, 
van dichtbĳ  de oprechte worsteling met de dilemma’s die de Poolse gebeur-
tenissen opwierpen. Zo ontwikkelden zĳ  begrip voor hun opvattingen, die 
vanuit Polen vaak onbegrĳ pelĳ k leken. Het aantal emigranten dat zich 
buitengesloten voelde omdat zĳ  geen Westerse talen beheersten en weinig 
van de Westerse samenleving wisten, was hier klein en nam nauwelĳ ks toe.

In de Bondsrepubliek nam de meerderheid van de Poolse emigranten de 
opstelling van de maatschappelĳ ke organisaties slechts van buitenaf waar. 
Zonder inzicht in de besluitvormingsprocessen keerden Poolse emigranten 
zich hier snel gedesillusioneerd af, vooral omdat in veel organisaties terug-
houdendheid en Ostpolitik overheersten. In plaats van de Westerse zorgen 
en overwegingen te leren begrĳ pen en vervolgens een bemiddelende rol 
aan te nemen, beten zĳ  zich vast in kritiek en trokken zĳ  zich terug in de 
eigen omvangrĳ ke en groeiende Poolse gemeenschap.

Dit had het inhoudelĳ ke gevolg dat in Nederland prominente emigranten 
zich inzetten voor het creëren van begrip tussen Oost en West, terwĳ l de 
meerderheid van de emigranten in de Bondsrepubliek zich beperkte tot het 
blootleggen van de verschillen. Activisten van Poolse komaf in Nederland, 
zoals Jan Minkiewicz en Jan Zielonka, breidden hun bemiddeling zelfs uit 
naar het internationale toneel. Emigranten in de Bondsrepubliek, zoals 
Andrzej Wirga, Edward Klimczak en Aleksander Zając, keerden zich juist 
af van de Westerse samenleving en verlegden hun focus vooral naar de 
radicalere delen van de Poolse ondergrondse.

Zo beïnvloedde de mate waarin maatschappelĳ ke organisaties en de pers 
in beide landen open stonden voor de boodschap van Poolse emigranten ook 
de boodschap zelf. Dankzĳ  de gunstigere omstandigheden konden Poolse 
emigranten in Nederland meer invloed en begrip verwerven en daardoor 
gemakkelĳ ker de rol van bruggenbouwer vervullen.
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Slaagden de emigranten er in het Polenbeleid van de onderzochte Westerse 
organisaties te beïnvloeden? Voor de vakbeweging is dat zeker het geval. 
De centrales voelden na december 1981 een grote verantwoordelĳ kheid om 
Solidarność-emigranten te ondersteunen. Zĳ  wilden bovendien graag, net 
als in 1981, zorgvuldig blĳ ven luisteren naar Solidarność. FNV en DGB on-
dersteunden daarom de lokale Solidarność informatiebureaus en schonken 
veel aandacht aan de vraag wie Solidarność het beste in het Westen verte-
genwoordigde. Vanwege het ontbreken van een alternatief legde de FNV 
de bewĳ slast hiervoor bĳ  de emigranten, terwĳ l de DGB zelf op zoek ging. 
De West-Duitse centrale koos uiteindelĳ k niet voor de hoogst geplaatste 
Solidarność-emigranten, maar voor de meer pragmatische en symbolische 
optie van de erkenning van de gestrande Solidarność delegatie in Bremen.

Toen in juli 1982 duidelĳ k werd dat Jerzy Milewski in Brussel een mandaat 
van de Poolse ondergrondse gekregen had, nam dat veel twĳ fels bĳ  de 
vakcentrales weg. Het zorgde er ook voor dat de centrales hun interesse van 
de lokale bureaus naar Brussel verplaatsten, vooral omdat de eigen informa-
tiebureaus, ondanks de fĳinanciering, niet zo professioneel opereerden als de 
centrales verwachtten. Milewski had eveneens een moeizame verhouding 
met de lokale bureaus. Hĳ  werd geconfronteerd met een bestaand netwerk 
van regionale bureaus die hun positie niet zomaar opgaven en niet zo ge-
makkelĳ k de centrale aansturing vanuit het coördinatiebureau in Brussel 
accepteerden. Hĳ  werd constant gedreven door de angst dat hun onvoor-
zichtige acties of verklaringen Solidarność in diskrediet konden brengen. 
Zĳ n wens zo veel mogelĳ k in eigen hand te houden, veranderde hem in feite 
van een bondgenoot van de informatiebureaus in een bondgenoot van de 
vakcentrales. De sterke focus van de centrales op een mandaat uit Polen 
en Milewski’s wens te centraliseren versterkten elkaar en zorgde ervoor 
dat behalve Milewski weinig andere Poolse emigranten invloed verkregen 
bĳ  de centrales.

Doordat de vakcentrales het liefst hun oor leenden aan de stem van 
Solidarność in het Westen die zĳ  voor het meest representatief hielden, 
beperkte de beïnvloeding van het vakbondsbeleid door emigranten zich tot 
slechts enkele personen. Dit zorgde weliswaar voor efffectieve samenwerking, 
maar ging voorbĳ  aan het symbolische belang van brede zichtbaarheid van 
Solidarność in de Westerse samenleving en aan de rechtmatige kritiek van 
verschillende emigranten. In de FNV nam pas met het aantreden van Leo 
Mesman, die naast vakbondsman ook vredesactivist was en de perikelen 
met het informatiebureau in Amsterdam niet van dichtbĳ  had meegemaakt, 
de nadruk op de vraag of Jan Minkiewicz wel namens Solidarność mocht 
spreken af.
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Voor de vredesbeweging is de vraag of emigranten het beleid beïnvloed-
den moeilĳ ker te beantwoorden. De vredesbeweging erkende de symbo-
lische rol van Jerzy Milewski in Brussel, maar hechtte minder waarde aan 
zĳ n vertegenwoordigende functie dan de vakbeweging. Net zo lief haalde 
ze haar informatie bĳ  andere emigranten of nog liever in Oost-Europa 
zelf. Dit maakte het gemakkelĳ ker Milewski’s adviezen naast zich neer te 
leggen en bĳ  verschillende opvattingen te ‘winkelen’. Er bestond voor de 
vredesbeweging geen hiërarchie in de ingewonnen informatie, waardoor 
onwelgevallige kritiek gemakkelĳ ker als irrelevant opzĳ  geschoven kon 
worden. Door de geringe aandacht van de vredesbeweging voor mandaten, 
verkreeg later Jan Minkiewicz als vertegenwoordiger van WiP nooit zo’n 
dominante positie als Milewski in de vakbeweging had. De Westerse 
vredesbeweging, die een voorkeur had voor contacten in Oost-Europa 
zelf, zal zich nauwelĳ ks gerealiseerd hebben hoe belangrĳ k Minkiewicz 
was voor haar ontvangst in Polen. Het directe contact in Polen wist te 
bereiken wat Poolse emigranten in het Westen niet voor elkaar kregen. De 
Oost-Europese kritiek die veel vredesactivisten in het Westen negeerden, 
leerden zĳ  uiteindelĳ k accepteren in de directe confrontatie met de Poolse 
oppositie.

De mate waarin de beide sociaaldemocratische partĳ en zich door Poolse 
emigranten lieten beïnvloeden, verschilde sterk. Terwĳ l de SPD contact 
met Poolse emigranten het liefst uit de weg ging, liet de PvdA zich in 1981 
door Michel Korzec overtuigen om halsoverkop hulp aan Solidarność te 
organiseren. Binnen de partĳ  gunde internationaal secretaris Maarten van 
Traa Poolse emigranten een podium, maar alleen zolang ze met construc-
tieve voorstellen kwamen. Kritiek op de uitgangspunten van het beleid had 
weinig duurzame invloed.

Voor alle organisaties geldt, dat zĳ  vooral over een luisterend oor voor 
emigranten beschikten zolang de suggesties en kritiek pasten bĳ  de eigen 
denkbeelden, wensen en twĳ fels. Organisaties luisterden vooral naar wat ze 
zelf wilden horen of waar ze zelf een lacune voelden. Concrete voorstellen 
voor ondersteuning en samenwerking hadden daarbĳ  de meeste kans op 
succes. Luide kritiek van Poolse emigranten buiten de eigen organisatie 
liep de grootste kans om genegeerd te worden. Het bleek efffectiever om 
de organisaties in direct contact met de oppositie in Polen te brengen en 
hen zo met de kritiek van de oppositie te confronteren. De muren waar 
de organisaties bĳ  de oppositie in Polen tegenaan liepen, bevestigden het 
gelĳ k van de kritische emigranten en brachten vanzelf een denkproces op 
gang. Hier leerden de organisaties de lessen die zĳ  in eigen land niet aan 
wilden nemen.
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Het belang van de juiste persoon op de juiste plek

De omgang van de onderzochte organisaties met Oost-Europa werd in sterke 
mate bepaald door structurele factoren als nationale belangen en institu-
tionele verantwoordelĳ kheid voor de ontspanningspolitiek. Tegelĳ kertĳ d 
laat dit onderzoek ook het belang zien van contingentie en agency: de rol 
van toevalligheden en individuele handelingsvrĳ heid in de geschiedenis. 
In het bĳ zonder blĳ kt dit bĳ  de DGB en de PvdA.

In de DGB vormde het ontstaan van Solidarność voor het hoofd van 
de buitenlandafdeling Erwin Kristofffersen een reden de formalistische 
en op ontspanning gerichte structuren van de centrale te doorbreken en 
de vaak ondergesneeuwde doelen vakbondsvrĳ heid en mensenrechten 
weer meer te benadrukken. Dankzĳ  zĳ n inzet legde de DGB een nadruk 
op symbolisch handelen die bĳ  de realpolitische SPD ontbrak. Zo hielp hĳ  
de vakcentrale zich op dit gebied van de SPD te emanciperen. Hĳ  bleef zich 
sterk bewust van het belang van ontspannen betrekkingen tussen Oost 
en West voor de Bondsrepubliek, vooral in de gevoelige relatie met Polen. 
Voor Solidarność trad hĳ  echter buiten de gebaande paden. Het bestuur 
tolereerde zĳ n escapades, maar beschikte zelf niet over een vergelĳ kbaar 
gevoel voor symboliek of de bereidheid tot het nemen van risico’s. Dit bleek 
vooral in de omgang van de DGB met de FDGB.

Vergelĳ kbaar was de situatie van Maarten van Traa. De structuren en 
het ontspanningsbeleid van de PvdA waren minder formeel, dwingend en 
vastomlĳ nd dan die van de DGB. Ook waren de risico’s en politieke belangen 
geringer. Desondanks overheerste in de PvdA eveneens een met angst om-
geven ontspanningsdiscours, dat Van Traa bereid was te doorbreken. Hĳ  
kapte de heftige debatten die de Poolse gebeurtenissen opriepen niet af met 
dooddoeners over het realpolitische belang van ontwapening en ontspan-
ning, maar stimuleerde de discussie over de plaats van mensenrechten 
binnen het ontspanningsconcept. Door Charta 77 te ondersteunen, redde 
hĳ  de naam van de PvdA als een organisatie die niet alleen ontspanning 
voorop stelde, maar in tegenstelling tot de SPD risico’s durfde te nemen en 
de waarde van democratische oppositie en symbolisch handelen erkende.

In de andere organisaties was het beleid minder afhankelĳ k van de inzet 
van enkele personen. Toch konden ook hier individuen en hun onderlinge 
samenspel een verschil maken. Vermoedelĳ k was het juist de combinatie van 
de op politieke invloed gerichte lĳ n van Wim Bartels en Ben ter Veer en het 
provocerende optreden van Mient Jan Faber die het tweesporenbeleid van 
het IKV gaande hield. Faber voorkwam dat het IKV zich liet inpakken door 
de machthebbers, maar had zonder zĳ n meer verzoenende tegenhangers 
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waarschĳ nlĳ k ongewild alle Oost-Europese deuren dicht laten slaan. Ook 
Leo Mesman beïnvloedde met een vleugje vredesactivisme de koers van 
de FNV. In de SPD lieten Hans Koschnick en Gert Weisskirchen zien dat 
binnen de grenzen van de voorzichtige sociaaldemocratie wel degelĳ k 
toenadering tot de oppositie mogelĳ k was. Als een minder voorzichtig 
politicus dan Hans-Eberhard Dingels de positie van international secretaris 
had bekleed, had de SPD mogelĳ k minder krampachtig aan de strategie van 
‘downgrading’ vastgehouden. In de jonge partĳ  de Grünen waren ten slotte 
de structuren nog zo in ontwikkeling dat het buitenlands beleid vrĳ wel 
geheel op individueel initiatief berustte.

Toenmalig betrokkenen wĳ zen er achteraf terecht op dat persoonlĳ ke 
karaktertrekken en het eigen zelfbeeld vaak even bepalend waren voor de 
opstelling in Oost-Europa als offfĳ icieel beleid en opvattingen. Niet iedereen 
had het in zich om steeds weer de offfĳ iciële gesprekspartners te bruuskeren 
en provoceren. Wie zichzelf zag als staatsman, was weinig geneigd Honecker 
te ontmoeten in een T-shirt van de oppositie, zoals Petra Kelly, of onaan-
gekondigd een vergadering binnen te lopen, zoals Faber. Wie in eigen land 
vooral tussen sandalen, linnen tasjes en spandoeken verkeerde, voelde zich 
vermoedelĳ k vanzelf ongemakkelĳ k bĳ  de Oost-Europese politiebegeleiding 
en copieuze diners.

Zo was het Oost-Europabeleid van de verschillende organisaties voor 
een belangrĳ k deel afhankelĳ k van toevalligheden als de karaktertrekken 
van de persoon die voor het beleid verantwoordelĳ k was. De marges waren 
gegeven door structurele factoren als nationale belangen en verantwoorde-
lĳ kheid voor de ontspanningspolitiek, maar personen bepaalden in welke 
mate de speelruimte binnen die marges werd gebruikt.

Drie bewegingen, twee landen: overeenkomsten, verschillen en 
wederzĳ dse beïnvloeding

In eerdere onderzoeken naar de Westerse maatschappelĳ ke reactie op de 
Poolse gebeurtenissen ging de aandacht uit naar ‘de samenleving’ als geheel, 
of naar de vakbeweging of de sociaaldemocratie. In dit onderzoek wordt 
de schĳ nwerper gezet op drie specifĳ ieke organisaties, waarvan er één, de 
vredesbeweging, tot nu toe in onderzoek onderbelicht is gebleven.

De gebeurtenissen in Polen droegen eraan bĳ  dat veel Westerse vredes-
activisten een breder vredesbegrip ontwikkelden, waarin ook vrĳ heid en 
mensenrechten een plaats hadden. Bilaterale en nationale factoren speelden 
in deze beweging een geringere rol dan in traditionele politieke organisaties. 
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Hier ontwikkelde zich een alternatief beeld van het Oost-Westconflict 
waarin de traditionele ontspanningspolitiek slechts een geringe rol speelde. 
Hierdoor konden vredesactivisten gemakkelĳ ker openlĳ k contact aangaan 
met de Oost-Europese oppositie en bĳ  de machthebbers protesteren. De 
vergelĳ king tussen gevestigde organisaties als de sociaaldemocratie en de 
vakbeweging en deze grass roots-beweging toont aan dat, in tegenstelling 
tot wat veel sociaaldemocraten en vakbondsactivisten constant beweerden, 
er wel degelĳ k een alternatief bestond voor hun ontspanningsdiplomatie. 
Die alternatieve weg was, door hun grotere internationale verantwoorde-
lĳ kheden, voor hen weliswaar moeilĳ ker te bewandelen dan voor vredes-
activisten, maar stappen in die richting waren niet onmogelĳ k. Dit bleek 
toen de vredesbeweging in de latere jaren tachtig haar invloed op gevestigde 
organisaties aan probeerde te wenden en hen tot onconventioneler contact 
met de oppositie wist te bewegen. De vergelĳ king laat echter vooral zien 
hoe zeer het diplomatieke gewicht van de organisaties invloed had op 
hun bereidheid en mogelĳ kheden zich buiten de gebaande paden van de 
ontspanning te begeven.

De vergelĳ king van de drie categorieën van organisaties over lands-
grenzen heen toont hoe weinig soms van een coherente opstelling per 
beweging gesproken kan worden. Beide vredesorganisaties vertoonden 
grote overeenkomsten in de discussies over vrede en mensenrechten die 
er uitgevochten werden. Tegelĳ kertĳ d bleek echter in veel opzichten niet 
de politieke partĳ  de Grünen, maar juist de kerkelĳ ke vredesorganisatie 
IKV de meest politieke omgang met de oppositie te hanteren. De beide 
sociaaldemocratische partĳ en kenmerkten zich door een grote gehechtheid 
aan de ontspanning, maar de PvdA was in tegenstelling tot de SPD niet 
bereid om de solidariteit met de oppositie daaraan ondergeschikt te maken. 
Zowel in Nederland als in West-Duitsland vertoonden de vakcentrales 
grote angst om door Westers handelen Solidarność te schaden, maar de 
DGB was ondanks de omstandigheden veel actiever in zĳ n toenadering 
tot Solidarność dan de FNV. Bovenal bestond in West-Duitse organisaties 
meer specifĳ ieke interesse in het land Polen. Dit uitte zich gedeeltelĳ k in een 
minder kritische toenadering van het regime, zoals bĳ  de SPD en een deel 
van de Grünen, maar ook in grotere kennis, betere contacten en nauwere 
betrokkenheid bĳ  de oppositie, zoals bĳ  de DGB en een ander deel van de 
Grünen.

Zo is de vergelĳ king tussen de bewegingen ook in belangrĳ ke mate een 
vergelĳ king tussen landen. Hieruit blĳ kt dat ook in Nederland het gevoel 
van verantwoordelĳ kheid voor vrede en ontspanning in Europa diep in de 
samenleving doorgedrongen was. Organisaties waren uiterst behoedzaam, 
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zonder dat er overigens zoveel op het spel stond als voor West-Duitse 
organisaties. Tegelĳ kertĳ d bevestigt de vergelĳ king met Nederland dat 
West-Duitse organisaties in de omgang met Polen waren blootgesteld aan 
bĳ zondere argwaan en interesse van de zĳ de van de Poolse machthebbers. 
Hun terughoudendheid was daarom begrĳ pelĳ ker dan bĳ  Nederlandse 
organisaties.

In de Bondsrepubliek stond de onderlinge politieke rivaliteit efffectief 
optreden vaak in de weg. Anders dan in Nederland kwam hier geen geza-
menlĳ ke demonstratie tegen de staat van beleg tot stand. De samenwer-
king en kruisbestuiving tussen organisaties in Nederland was beduidend 
intensiever dan in West-Duitsland. Zo kreeg het IKV een prominente rol 
in het Nederlandse politieke spectrum en wist het andere organisaties in 
de omgang met Oost-Europa te beïnvloeden, terwĳ l in de Bondsrepubliek 
de Grünen nog lange tĳ d een geïsoleerd buitenbeentje bleven, dat weinig 
aansluiting bĳ  andere organisaties zocht of vond.

Doordat in beide landen in verschillende mate kennis over Oost-Europa 
voorhanden was, gingen de organisaties in Nederland en de Bondsrepubliek 
verschillend met Poolse emigranten om en toonden zĳ  in uiteenlopende 
mate te beschikken over het vermogen te onderscheiden tussen verschil-
lende vormen van Oost-Europese oppositie. Door het relatief geringe directe 
belang van Oost-Europa voor Nederland was hier meer spontaan en oncon-
ventioneel optreden mogelĳ k. De geringere kennis en belangen weerhielden 
de Nederlandse organisaties er niet van om heftig over Polen te debatteren 
en radicale conclusies uit de gebeurtenissen te trekken. Solidarność speelde 
een belangrĳ ke rol in het terugbrengen van de mensenrechtencomponent 
in het denken over vrede en ontspanning in Nederlandse organisaties als 
het IKV en de PvdA. In minder directe mate was dit ook het geval in de 
West-Duitse organisaties DGB en de Grünen. Tegelĳ kertĳ d werd ‘Polen’ 
voor de Nederlandse organisaties nooit zo cruciaal en complex als voor 
de West-Duitse organisaties, hoeveel hoofdbrekens het hen ook bezorgde. 
De vergelĳ king tussen Nederland en de Bondsrepubliek bevestigt daarom 
vooral dat de speelruimte aan West-Duitse zĳ de geringer was.

Solidarność zette niet alleen veronderstellingen over het Oost-Westconflict 
op zĳ n kop, maar ook de gebruikelĳ ke verhouding tussen Westerse bewe-
gingen. Traditioneel keken veel Nederlandse organisaties naar hun zusteror-
ganisaties in West-Duitsland voor advies over de omgang met Oost-Europa. 
Dit gold vooral voor de sociaaldemocratie en de vakbeweging. Op het gebied 
van buitenlandse politiek richtte de vakbeweging zich bovendien vaak op 
de sociaaldemocratie.



CONCLUSIE 535

In de omgang met de gebeurtenissen in Polen waren de Nederlandse 
sociaaldemocratie en vakbeweging echter niet bereid het beleid van de 
West-Duitse zusterorganisatie zomaar te volgen. Ze achtten de West-Duitse 
aanpak te voorzichtig, te formeel en te veel op de machthebbers gericht. 
Beide Nederlandse organisaties bleven vertrouwen op de informatie en 
bemiddeling vanuit West-Duitsland, maar trokken politiek een eigen lĳ n.

Ook de verhouding tussen de sociaaldemocratie en de vakbeweging 
werd op zĳ n kop gezet. Door het vakbondskarakter van Solidarność was 
het nu eens niet de sociaaldemocratie, maar de vakbeweging die de meeste 
expertise bezat. Hierdoor emancipeerde zĳ  uit haar volgende rol in buiten-
landspolitieke kwesties. De PvdA wendde zich tot de FNV voor informatie, 
advies en praktische hulp aan Polen. De SPD gaf minder gemakkelĳ k haar 
leidende rol op. Kenmerkend voor het nieuwe zelfvertrouwen van de DGB 
in deze vakbondskwestie was dat de centrale geen gehoor gaf aan deze 
beïnvloedingspogingen van de SPD.

In de vredesbeweging waren de rollen tussen Nederland en de Bonds-
republiek sowieso al omgedraaid. Dankzĳ  haar vroege en succesvolle 
mobilisering vervulde de Nederlandse vredesbeweging een voorbeeldrol 
in West-Duitsland en andere delen van West-Europa. Dat gold in beperkte 
mate ook voor de omgang met Oost-Europa, waarin het IKV relatief vroeg 
voor de oppositie koos. Het IKV was zo overtuigd van dit nieuwe beleid, 
dat het zich niet beperkte tot beïnvloeding binnen de vredesbeweging, 
maar een zendingsdrang vertoonde die wars was van bestaande politieke 
mores en geen halt hield aan de grens. Vooral in de latere jaren tachtig 
probeerde het, met enig succes, de PvdA en de FNV tot een bredere, meer 
op contacten van onderop gerichte dialoog met Oost-Europa aan te zetten. 
Ook richtte het zĳ n pĳ len op zĳ n tegenpool binnen dit onderzoek, de SPD, 
dat zich door het IKV liet overhalen om een reeks seminars te organiseren 
waarin zĳ  eindelĳ k werd geconfronteerd met de onwelgevallige personen en 
standpunten die zĳ  tot die tĳ d uit de weg was gegaan. Ook gebruikte het IKV 
deze machtige partner om zĳ n ambitieuze plannen voor gesprekken tussen 
de Oost-Europese oppositie en regimes tot stand te brengen. Tegenover de 
SPD stelde het IKV zich volledig achter de Oost-Europese oppositie, terwĳ l in 
werkelĳ kheid nog aanzienlĳ ke meningsverschillen tussen beide bestonden.

Het is opvallend dat een kleine vredesorganisatie uit het buurland deze 
corrigerende rol ten opzichte van de SPD op zich nam en niet de Nederlandse 
zusterpartĳ  of de West-Duitse vredesbeweging, die eveneens contacten met 
de oppositie onderhielden. Niet alleen ontbrak het deze organisaties aan een 
vergelĳ kbare zendingsdrang, ook stonden hier traditionele beïnvloedings-
structuren en politieke rivaliteit in de weg.
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Voorbĳ  het Koude Oorlogsdiscours: nieuwe historiografĳische 
inzichten en aanvullingen

De historiografĳie over de Westerse reactie op de gebeurtenissen in Polen in 
de jaren tachtig is lange tĳ d sterk bepaald door discoursen die zich baseer-
den op nationale rivaliteit en persoonlĳ ke oordelen uit de tĳ d voor 1989. Dit 
onderzoek beoogde verder te kĳ ken dan de oude, aanvallende historiografĳie 
over het tekortschieten van het politieke protest in de Bondsrepubliek 
evenals de nieuwe rechtvaardigende historiografĳ ie over de West-Duitse 
humanitaire hulpverlening. Traditioneel zetten historici de reactie in de 
West-Duitse samenleving tegenover die in Frankrĳ k. Het grote contrast 
tussen beide stelde West-Duitse organisaties in een slecht daglicht. Door 
het geringere contrast tussen Nederlandse en West-Duitse organisaties 
komt de nadruk in dit onderzoek automatisch minder op oordelen en meer 
op verklaringen te liggen. Het laat zien hoe nationale verschillen vooral 
voortkwamen uit de uiteenlopende interesses, belangen en risico’s met 
betrekking tot Oost-Europa. Tegelĳ kertĳ d toont de vergelĳ king aan dat 
een voorzichtige, op ontspanning gerichte aanpak niet alleen voorkwam 
in dicht bĳ  het Oostblok liggende landen als West-Duitsland en Oostenrĳ k. 
Ook in Nederland was de zorg om de ontspanning groot en beïnvloedde dit 
het beleid, maar in minder sterke mate dan in de Bondsrepubliek. Bovenal 
kwam daar in West-Duitsland nog een directe historische en geopolitieke 
betrokkenheid bĳ  Polen bĳ , die zich echter vanwege de grotere risico’s in 
de bilaterale betrekkingen minder dan in Nederland in protest uitte, maar 
vooral in een ongeëvenaarde golf van humanitaire hulpverlening. Dat was 
echter geen volwaardige vervanging van politiek protest. Voor de oppositie 
kon symbolische erkenning net zo belangrĳ k zĳ n als medicĳ nen en voedsel.

Nationale studies naar de reactie op Solidarność besteden tot nu vooral 
aandacht aan rivaliserende vakcentrales, de relatie tussen de vakbeweging 
en de sociaaldemocratie en de tegenstelling tussen de regering en ‘de samen-
leving’. Doordat daar in dit onderzoek de vredesbeweging aan is toegevoegd, 
wordt de formele, diplomatieke en op ontspanning gerichte aanpak van 
de sociaaldemocratie en vakbeweging in perspectief gezet. Het laat zien 
hoe invloedrĳ k de gevoelde verantwoordelĳ kheid voor de ontspanning 
was. Daarnaast toont het aan hoe de vredesbeweging, mede onder invloed 
van de Poolse gebeurtenissen en dankzĳ  haar geringere diplomatieke 
gewicht, tot een alternatieve benadering van het Oost-Westconflict en 
een minder nationaal bepaalde omgang met Oost-Europa kon komen. Dit 
ontkracht de eerdere conclusie dat de Westerse omgang met Koude Oor-
logskwesties vooral een nationaal bepaalde aangelegenheid bleef en weinig 
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grensoverschrĳ dend activisme veroorzaakte. Voor de vakbeweging was 
dit het geval. De vredesbeweging wist zich hier echter aan te onttrekken.

Het historiografĳ ische debat over de transnationale dialoog tussen maat-
schappelĳ ke bewegingen in Oost en West is nog jong en sterk in ontwikke-
ling. Patrick Burke en Beatrice de Graaf hebben deze discussie beschreven 
vanuit de context van één West-Europese beweging. Dit onderzoek bekĳ kt 
die dialoog meer transnationaal vanuit meerdere Westerse landen en 
bewegingen. Het bevestigt enkele conclusies van bestaand transnationaal 
onderzoek naar de Oost-Europese zĳ de van de dialoog. Ook in het Westen 
was 1985 een keerpunt in de dialoog, dankzĳ  het ontstaan van WiP en de 
nieuwe ontspanning na het aantreden van Gorbatsjov, maar ook – een 
tot nu toe genegeerd element – door het einde van de kernwapenstrĳ d in 
Nederland. Nederlandse actoren als het IKV en Minkiewicz speelden later 
immers een cruciale rol in het Oost-West debat ‘van onderop’. Het onderzoek 
bevestigt de belangrĳ ke functie van emigranten in het Oost-Westdebat, die 
eerdere onderzoekers wel vermoedden, maar nooit concreet maakten. Het 
zet verder een kanttekening bĳ  de mate waarin de emigranten op voorhand 
misverstanden weg konden nemen: de meest efffectieve dialoog was toch 
de directe dialoog over het Ĳ zeren Gordĳ n heen.

De uitgebreide aandacht voor meningsverschillen en misverstanden in 
dit onderzoek vult eveneens een lacune in de historiografĳ ie. Het laat zien 
dat verschillen in habitus en opvattingen de discussies met de oppositie 
sterk beïnvloedden. Het toont aan dat de onderzochte organisaties zich 
in hun opstelling tegenover de Poolse oppositie vooral lieten beïnvloeden 
door hun eigen beeld van het Oost-Westconflict. In eerdere onderzoeken 
veel genoemde gevoelens over het vermeend katholieke, nationalistische of 
antisocialistische karakter van Solidarność speelden voor de onderzochte 
organisaties een relatief kleine rol. Dergelĳ ke terughoudendheid was vaak 
wel in delen van de organisatie te vinden. De verantwoordelĳ ken voor het 
Oost-Europabeleid probeerden deze gevoelens echter vaak juist te ontkrach-
ten in plaats van dat zĳ  er zelf naar handelden. Een veel grotere rol speelde 
wishful thinking, waarin niet de negatieve eigenschappen, maar de aan de 
Poolse oppositie toegeschreven positieve eigenschappen centraal stonden. 
Dit leidde in direct contact tot meningsverschillen en misverstanden over de 
verhouding tussen vrede en mensenrechten, de beoordeling van beide blok-
ken en de Duitse deling. Hoe onconventioneler en directer de dialoog met de 
oppositie, hoe meer wederzĳ dse beïnvloeding tot stand kwam. Dit onder-
zoek geeft een eerste aanzet in het blootleggen van die beïnvloeding, maar 
doet dit vooral vanuit Westerse zĳ de. Transnationaal transferonderzoek met 
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gelĳ kwaardige aandacht voor de wederzĳ dse adaptatie van ideeën in Oost 
en West is nodig om een beter beeld van de resultaten te krĳ gen.

Koude Oorlogsdilemma’s of vraagstukken van alle tĳ den?

De organisaties in dit onderzoek worstelden met problemen die sterk gevormd 
waren door de context van het Oost-Westconflict. Dat betekent niet dat de 
gevoelde onverenigbaarheid van waarden in de nieuwe veiligheidssituatie na 
het einde van de Sovjet-Unie niet meer bestaat. Het begrip ‘ontspanning’ is in 
onbruik geraakt, maar de afweging of oppositionele groepen meer gebaat zĳ n 
bĳ  onderhandelingen aan de top of openlĳ ke solidariteit bestaat nog steeds.

Er bestaat geen duidelĳ ke, tot een nationale regering herleidbare bedrei-
ging voor de vrede meer, zoals ‘de bom’ dat was. Hierdoor is het dramatische 
alternatief vrĳ heidsstrĳ d of kernoorlog verdwenen. Desondanks blĳ ft vrĳ heid 
soms strĳ dig met veiligheid. De angst voor de bom is daarbĳ  vervangen door 
angst voor terrorisme, immigratie of verschuivingen in de energiepolitiek. 
Het Amerikaanse ingrĳ pen in Irak en Afghanistan, de Arabische Lente en de 
oorlog in Syrië hebben discussies opgeroepen waarin vergelĳ kbare dilemma’s 
een rol speelden. De dilemma’s zĳ n minder vastomlĳ nd geworden, maar 
hebben niet aan kracht verloren. Zo leidde de Irak-oorlog van 2003 tot heftige 
discussies in het IKV. Faber sprak zich, vermoedelĳ k als gevolg van zĳ n erva-
ringen in de jaren tachtig, omwille van de vrĳ heid van de Iraakse bevolking 
uit voor een Amerikaanse invasie. De meerderheid van de organisatie koos 
echter voor het primaat van de vrede. Faber voelde nu de gevolgen van zĳ n 
eerdere gebrek aan interesse voor de vraag of de achterban zĳ n gedachtegang 
kon volgen en verloor zĳ n positie binnen de IKV-top.1

Oude ref lexen uit het Oost-Westconflict zĳ n ook zichtbaar in de re-
actie op de gebeurtenissen in Oekraïne in 2014. SPD-prominenten als de 
oud-kanseliers Schmidt en Schröder uiten de wens de betrekkingen met 
Rusland goed te houden en tonen begrip voor Poetin, terwĳ l de Grünen zich 
identifĳ iceren met de activisten van Maidan. Zelfs een echo van de Krefelder 
fractie is nog te horen in de betogen van de Linke over Westers imperialisme 
en haar verdediging van het Russische optreden.2

Het probleem dat dierbare waarden in de praktĳ k moeilĳ k te verenigen 
blĳ ken, is van alle tĳ den. Een blik op de omgang met deze vraagstukken 

1 Frank van Zĳ l, ‘Wel of niet ten oorlog: vredesbeweging verscheurd’, VK 15-2-2003. Marc van 
den Eerenbeemt, ‘Mient Jan Faber verlaat IKV na twintig jaar met grote tegenzin’, VK 21-5-2003. 
2 Zie o.a. Daniel Friedrich Sturm, ‘Die eitlen Alten der SPD nerven’, Die Welt 20-5-2014.
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in een tĳ d dat zĳ  geografĳ isch en gevoelsmatig zeer dichtbĳ  kwamen, laat 
zien dat het eigen belang op het internationale toneel een belangrĳ ke 
factor was in de keuze voor meer terughoudendheid, maar dat geen enkele 
organisatie zich daar geheel achter kon verschuilen. In alle organisaties 
bleef speelruimte om voor de symbolische solidariteit te kiezen die voor 
de oppositie uiterst belangrĳ k was.


